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zusters van liefde

Het begin
Op 23 november 1832 begon Mgr. Johannes Zwijsen in Tilburg
de Congregatie van de Zusters van Liefde met drie begijnen
uit het Belgische Hoogstraten, die zich inzetten voor de
armen en minder bedeelden. Dit gebeurde vanuit een klein
huisje in de Piusstraat in de parochie ’t Heike. De oudste van
de drie, Michaël Leijsen, werd de eerste moeder-overste. In
1834 werd het klooster aan de Oude Dijk 1 in Tilburg door
Mgr. Zwijsen gekocht. Sinds die tijd huist de Congregatie op
dit adres. Vincentius à Paulo is hun patroonheilige. De zusters
gaven onderwijs in Tilburg en er werd een weeshuis gesticht.
Later richtten zij ook het St. Elisabeth ziekenhuis op.
Museum
Onlangs bracht de afdeling Sprang-Capelle hier een bezoek.
In het museum kun je via een tijdbalk het leven van de zusters volgen. Als een vrouw of meisje (ze waren vaak zestien à
zeventien jaar) intrad dan kreeg ze les in gebedsleven en
kloosterlijke gebruiken. Het noviciaat duurde twaalf maanden, daarna werd de zuster aspirant-lid met tijdelijke beloften. Na drie jaar volgde de professie voor het leven en werden
ze opgenomen als lid van de congregatie. In het museum kun
je zien hoe de zusters leefden. Er is een cel ingericht met
meubelen, kleding en gebruiksvoorwerpen. Hier staan ook
poppen met de drie verschillende habijten, die de zusters in
de loop van de jaren gedragen hebben.

De prachtige neogotische kapel, ingewijd in 1857, is de zusters
zeer dierbaar. Tien jaar geleden is dit Rijksmonument volledig
gerestaureerd. Tijdens hun opleiding als postulant en novice
kwamen de zusters er meermalen per dag om te bidden en
gezamenlijk de Eucharistie te vieren. De meeste zusters hebben hier hun eeuwige geloften afgelegd. Tot op de dag van
vandaag komen de zusters voor het gebed in de kapel. Het
klooster is een oud gebouw met prachtige ramen en mooie
iconen. De oorspronkelijke vloer gemaakt van mozaïektegels
met geometrisch patroon is tijdens de laatste restauratie in
oude luister hersteld. Het hoofdaltaar is ook heel bijzonder
met een beeldengroep van het Laatste Avondmaal. Dit houtsnijwerk is naar alle waarschijnlijkheid gemaakt door een
leerling van de beroemde architect Cuijpers.
Het heden
De congregatie zit over de hele wereld in onderwijs en zorg.
In Indonesië, Brazilië en de Filipijnen groeit ze nog steeds. Elders wordt de groep zusters steeds ouder. Ze blijven zich inzetten voor maatschappelijke doeleinden. Nu zijn er in het
klooster 180 zusters waarvan 3/4 ouder dan 90 jaar is. De
oudste is 103 jaar, de jongste 70 jaar. Zij werkt nog mee in de
wasserij met was opvouwen. De meeste zusters lopen in burgerkleding, een enkeling draagt nog het habijt. Het klooster
wordt nu een zorghuis voor de zusters.
Annie Pruijssers.
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vrouwenkaravaan
80
JAAR
Om het 80-jarig jubileum van Vrouwen van Nu provincie
Noord-Brabant te vieren trok de Vrouwenkaravaan, het laatste weekend van september, door de provincie. In een mobiele theaterwagen werd in de vijf kringen een, speciaal voor
Vrouwen van Nu geschreven, jubileumrevue opgevoerd door
Natasja van Maanen en Desiree Verhoeven.

Meer dan 300 vrouwen genoten van Nel en Thea (en hun
moeders Petronella en Dorethea). Op een herkenbare en humoristische wijze lieten deze dames zien dat door samenwerken en doen waar je goed in bent veel moois ontstaat.

Na de voorstelling, onder het genot van een drankje met iets
lekkers (en gelukkig op de meeste plaatsen ook genieten van
de zon), werd er gezellig na gekletst.
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AFDELINGSnieuws
erp
In januari 2015 zijn we gestart als Vrouwen van Nu Erp met 45
dames. Drie en een half jaar later hebben we ons honderdste
lid mogen verwelkomen: Corrie van Brussel. Dit hebben we
niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zij werd door de voorzitster in het zonnetje gezet. Corrie ontving een bloemetje en
voor dit jaar gratis lidmaatschap van Vrouwen van Nu Erp.

willemstad
Er was belangstelling vanuit de pers. In diverse plaatselijke
krantjes en ook in het Brabants Dagblad is over Vrouwen van
Nu geschreven. Ook toevallige passanten hebben we kunnen
vertellen over onze vereniging.

Dit jaar bestaat ook de afdeling Willemstad 80 jaar. Zij hebben daar in de loop van het jaar uitgebreid aandacht aan besteed. Een van hun leden, Sylvia Heeroma, heeft samen met
plaatsgenoot Wilma Fransen, die werkzaam is als illustratrice,
een vrolijke illustratie ontwerpen en deze aan de vereniging
cadeau gedaan. Tijdens een evenement in Willemstad is deze
We kijken tevreden terug op een mooi en gezellig evenement illustratie getoond aan het publiek. Een goede reclame voor
de vereniging.
waar wij vele vouwen hebben mogen ontmoeten.
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handwerken
Handwerkworkshop “Perzisch Ajour”
De techniek Perzisch ajour is een uit het oosten afkomstige
stofgebonden techniek en wordt toegepast op een los geweven textiel in de platbinding. Het typerende van Perzisch
Ajour is, dat er openingen in de stof ontstaan die een kantachtig effect hebben. Deze openingen komen tot stand door
met de borduurdraad de weefseldraden op een bepaalde manier samen te trekken waardoor naast de samengetrokken
draden openingen ontstaan. Er worden geen draden uit het
weefsel getrokken. Het uiteindelijk resultaat is versiering
rondom een windlicht.
Locatie : Omgeving Geldrop/Heeze
Datum: dinsdag 19 maart, voor de middag
Tweede les: dinsdag 21 mei
Deze workshop staat onder leiding van Margriet van Puffelen
en Rigarda van den Berg
Locatie : Omgeving Zevenbergen/Etten-Leur
Datum: vrijdag 22 maart, voor de middag
Tweede les: vrijdag 24 mei
Deze workshop staat onder leiding van Annie Nooijens.

Cursus Modern Quilten
Deze cursus is in het najaar 2018 gegeven door Mieke Siemerink en was een groot succes. Afhankelijk van de aanmeldingen gaan we kijken of het ook in het voorjaar 2019 mogelijk is
deze cursus plaats te laten vinden. Mieke is bereid om, behalve in haar woonplaats Boxtel, haar cursus ook op andere
plaatsen te geven. Ook dit is afhankelijk van de aanmeldingen. Dus laat vooral uw belangstelling blijken.
Meer informatie over de handwerkworkshop en de cursus
vindt u op de provinciale website.

thema
2019
volg je droom
jouw tijd
is nu.

